31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 ศ.จินตกร คูวฒ
ั นสุชาติ

2 ศ.รวี เถียรไพศาล

3 ศ.สุทธิชยั
กฤษณะประกรกิจ

4 ศ.สิทธิชยั ขุนทองแก้ว

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
ท.บ.
ภ.ม.(จุลชีววิทยา)
M.Sc.(Oral Microbiology)

ศ.* วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
วท.ม. (พยาธิวทิ ยาคลินิก)
Ph.D. (Oral Microbiology)
ศ. ท.บ.
M.Sc.(เวชศาสตร์ชอ่ งปาก)
Ph.D.(ชีววิทยาช่องปาก)

ศ.* วท.บ.
ท.บ.
ปร.ด.
อ.บ. (ทันตสาธารณสุข)

สาขาวิ ชา
จุลชีววิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยาช่องปาก
จุลนิ ทรียใ์ นช่องปากและ
โรคปริทนั ต์

จุลชีววิทยาช่องปาก จุลชีววิทยาช่องปาก

ม/ส
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2218 8680

มอ.

ชีววิทยาช่องปาก

ภูมคิ มุ้ กันวิทยา
ชีววิทยาของเซลล์
อณูชวี วิทยา และ
ปริทนั ตวิทยา

มช.

ชีววิทยาช่องปาก

ทันตแพทยศาสตร์

มธ.
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สถานภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 0 7428 7517,
0 7442 9878
ภาควิชาชีววิทยาช่อง
ปากและวิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 0 5394 4451
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต
โทร. 0 2986 9205

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
5 ศ.นพคุณ วงษ์สวรรค์

ตาแหน่ ง

6 ศ.สร้อยศิร ิ ทวีบูรณ์

ศ.

7 ศ.วัฒนะ มธุราสัย

ศ.

8 ศ.สมรตรี วิถพี ร

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
ท.บ.
วท.ม. (สรีรวิทยา)
Ph.D. (Oral Physiology)
วท.บ.
ทพ.บ.
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ป.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)
ท.บ.
M.S. (Orthodontics)

สาขาวิ ชา
ชีววิทยาช่องปาก

สาขาเชี่ยวชาญ
ชีววิทยาช่องปาก
ทันตกรรมทั ่วไป

ม/ส
มม.

ชีววิทยาช่องปาก

ชีววิทยาช่องปาก
ชีววิทยาของแบคทีเรีย

มม.

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2200 7805-6

ทันตกรรมจัดฟั น

การเคลือ่ นฟั นเฉพาะ
ตาแหน่งทันตกรรมจัดฟั น
(ORTHODONTICS)

จฬ.

เกษียณ 20/1 ราชวิถี 24 ถ.ราช
วิถี สวนจิตรลดา ดุสติ
กรุงเทพฯ10300
โทร.0 2241 5485,
0 2658 4401-4

ท.บ.
ท.ม.
Cert. in Craniofacial
Anomalies Orthodontics

ทันตกรรมจัดฟั น

ทันตกรรมจัดฟั น

จฬ.

เกษียณ 142 ซ.เพชรเกษม 4
ต.เพชรเกษม
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร.0 2218 6224,
0 2218 8834
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2200 7849-50

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
คุณวุฒิ

ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
9 ศ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

ตาแหน่ ง

ศ.

ท.บ.
ท.ม.
อ.ว.(ทันตกรรมจัดฟั น)

10 ศ.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์

ศ.

ท.บ.(ทันตแพทย์ศาสตร์)
M.Phil.
Ph.D.(Epidemidlogy & Dental

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟั น
คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 4465

สาขาวิ ชา
ทันตกรรมจัดฟั น

สาขาเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมจัดฟั น

ม/ส
มช.

ทันตกรรมชุมชน

ทันตกรรมชุมชน

จฬ.

คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2218 8653-4

เกษียณ 1309 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซ.
3 ท่าพระ บางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ
โทร.0 2467 0176

Public Health)

11 ศ.สมศักดิ ์ จักรไพวงศ์

ศ.

ท.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
อ.ว.(ทันตกรรมทั ่วไป)
วุฒบิ ตั รโครงการพัฒนาและ
ฝึ กอบรมเตรียมผูบ้ ริหารรัฐกิจ
(Mini MPA) รุ่นที่ 1

ทันตกรรมทั ่วไป

ทันตกรรมชุมชน

มม.

12 ศ.บุญเลิศ กูเ้ กียรติตระกูล

ศ.

ท.บ.
วท.ม.
น.บ.

ทันตกรรมบูรณะ

ทันตกรรมบูรณะ

มอ.
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คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
โทร. 0 7442 9877

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
13 ศ.พจนรรถ เบญจกุล

ตาแหน่ ง

ศ.

14 ศ.มรกต เปี่ ยมใจ

ศ.

15 ศ.มาลี อรุณากูร

ศ.

16 ศ.วินยั ศิรจิ ติ ร

ศ.

คุณวุฒิ
ท.บ.
Cert. In Prosthodontics
M.Ed.
(InstructionalTechnology)
M.S.D. (Prosthodontics)
อ.ว.(ทันตกรรมประดิษฐ์)
ท.บ.
M.D.S. (Prosthodontics)
Ph.D. (Dental Science )
ท.บ.
อว. (ทันตกรรมสาหรับเด็ก)
ท.บ.
M.S. (Oral Pathology)
Cert. in Oral Oncology

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์
โทร. 0 7442 9871,
0 7428 2525

สถานภาพ

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมประดิษฐ์ การใส่ฟันปลอม

ม/ส
มอ.

ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมประดิษฐ์

จฬ.

คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 8571

ทันตกรรมสาหรับเด็ก ทันตกรรมสาหรับเด็ก

มม.

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2200 7821-2
เกษียณ 105 ลาดพร้าว 127
คลองจั ่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ. 10240
โทร. 0 2377 7926

ทันตพยาธิวทิ ยา
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ทันตพยาธิวทิ ยาทั ่วไป

จฬ.

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
17 ศ.สมพร สวัสดิสรรพ์

ตาแหน่ ง

ศ.

18 ศ.ศิรวิ รรณ สืบนุ การณ์

ศ.

19 ศ.ใจนุ ช จงรักษ์

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.
ท.บ.
Ph.D.(Cell Biology)

ท.บ.
ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
M.Sc.
Ph.D.(Dentistry)
ท.บ.
M.S.(Radiology)

สาขาวิ ชา
ทันตพยาธิวทิ ยา

สาขาเชี่ยวชาญ
Diagnostic Science
ชีววิทยาช่องปาก
ชีววิทยาของเซลล์

ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

ทันตรังสีวทิ ยา
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ทันตรังสีวนิ ิจฉัย

ม/ส
จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

พนักงาน ภาควิชาทันตพยาธิวทิ ยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร.0 2218 8798

มธ.

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 0 2986 9213-9
ต่อ 7105

มม.

คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร. 0 2246 0051,
0 2644 8644-6 ต่อ
2510

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 ศ.สุวดี โฆษิตบวรชัย

ตาแหน่ ง

21 ศ.สิรพิ ร ฉัตรทิพากร

ศ.

22 ศ.รังสินี มหานนท์

ศ.

23 ศ.สุวมิ ล ทวีชยั ศุภพงศ์

ศ.

24 ศ.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
ท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
Dokterin der Zahnheikunde
อนุ มตั บิ ตั ร (วินิจฉัยโรคช่อง
ปาก)

สาขาวิ ชา
ทันตรังสีวทิ ยา

สาขาเชี่ยวชาญ
วินิจฉัยโรคช่องปาก,
พยาธิวทิ ยา, วิทยา
ภูมคิ มุ้ กัน

ท.บ.
Ph.D. (Oral Biology
ท.บ.
M.Dent
Ph.D. (Periodontology &
Immunology)
ท.บ.
ปร.ด. (พยาธิชวี วิทยา)

ประสาทวิทยาศาสตร์- ประสาทวิทยาศาสตร์ชีววิทยาช่องปาก ชีววิทยาช่องปาก

ท.บ.
M.S.
Ph.D.
อ.บ(วิทยาการ วินิจฉัยโรค
ช่องปาก)

พยาธิวทิ ยาช่องปาก พยาธิวทิ ยาช่องปาก

ปริทตั วิทยา

พยาธิชวี วิทยา
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ม/ส
มข.

มช.

Periodontology Cellular
Immunology

จฬ.

พยาธิชวี วิทยา

มข.

มช.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร.0 4320 2405

คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 0 5394 4440-1
ภาควิชาปริทนั ตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 8850
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0 4320 2405 ต่อ
45154
ภาควิชาทันตวิทยาและ
พยาธิวทิ ยาช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 4451

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
25 ศ.ละอองทอง วัชราภัย

ตาแหน่ ง

26 ศ.ศิรพิ ร ทิมปาวัฒน์

ศ.

27 ศ.กอบกาญจน์ ทองประสม

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ป.บัณฑิตฯ (สาขาวิชาวิทยา
เอ็นโดดอนต์)
ท.บ.
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็น
โดดอนต์)
M.Sc.(Endodontics)
อ.บ.(วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ท.บ.
M.Sc. (Oral Medicine)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
วิทยาเอ็นโดดอนต์ วิทยาเอ็นโดดอนต์

ม/ส
มม.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาทันตกรรม
หัตถการ
โทร. 0 2644 8644-6

วิทยาเอ็นโดดอนต์ วิทยาเอ็นโดดอนต์

มม.

ภาควิชาทันตกรรม
หัตถการ
คณะทันตแพทยศาตร์
โทร. 0 2644 8644-6
ต่อ 3411-3

เวชศาสตร์ชอ่ งปาก เวชศาสตร์ชอ่ งปาก

จฬ.

คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชอ่ ง
ปาก
โทร. 0 2218 8942
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ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
28 ศ.วรานันท์ บัวจีบ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ชอ่ งปาก การวินิจฉัยโรคช่องปาก
เวชศาสตร์ชอ่ งปาก

ศ.

ท.บ.
M.Sc. (Oral Biology)
อ.บ. (วิทยาการวินิจฉัยโรค
ช่องปาก)
ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

29 ศ.จิรพันธ์ พันธ์วุฒกิ ร

ศ.

ท.บ.
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
ป.ชัน้ สูง (ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก)
Cert. in Oral and
Maxillofacial Surgery

30 ศ.ณัฐเมศร์ วงศ์สริ ฉิ ตั ร
(ชือ่ เดิม ศ.สุทศั
รักประสิทธิ ์กุล)

ศ.* ท.บ.
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก)
Cert. of The Advanced
Surgical Study Programme
in Oral and Maxillofacial
Surgery
อ.ว.(ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล)

ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
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ม/ส
มม.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชอ่ ง
ปากและปริทนั ตวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2200 7841-2

มม.

คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2644 6599

มม.

คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02 2007 829-30

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
คุณวุฒิ

ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
31 ศ.อรสา ไวคกุล

ตาแหน่ ง

ศ.

ท.บ.
วุฒบิ ตั รฝึ กอบรมทันตแพทย์
ประจาบ้านสาขาศัลยศาสตร์
ช่องปาก
Post graduate training in
Oral and Maxillofacial
SurgeryMaster of Science

32 ศ.วิภาวี นิตยานันทะ

ศ.

ท.บ.
Dr. med. Dent. (Oral
Medicine)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก การปลูกถ่ายฟั น

ม/ส
มม.

อายุรศาสตร์ชอ่ งปาก อายุรศาสตร์ชอ่ งปาก

มอ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.02 2007 829-30
คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาโอษฐวิทยา
โทร. 0 7442 9878 ,
0 7428 2545

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ตาแหน่งศาสตราจารย์ ได้ รับเงินเดือนขั ้นสูง
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